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1994னலனெநல்சன் மண்ேனெதசனெதபிேிக்ேைிசன்தலன
்�தபினனஜனேதிபதிிேனோ.னஇதற்ன்சனதசனநே்நசன
�தநதிிரதக்ே்னப்னனமபேிே்ணங்ைகன்சென்ரதன
நணரதிிககோ.னஅதசன்ேி்ரதினேலனப்னதிிங்ைகிகன
அ�பைிரதன ககோ.ன

னஅைானபழங்நனெதகதனைிசனனதகபதிிிசன்்�க.னஅநதன்நிிசன
ிேஜேைிசனெ்ேகளனமபி�்ேைோ.னெனேலன் மண்ேன
பிறக்கனஅ ்்ிகனஅை�ைணினநே்ைணனெைகைகிா்கன
ெ ்னைநதனா.



ெதசனஅதபிேிக்ேைிாககனஅை்ரதனைிைகனனநி்ங்ைகிகன
ெைகைகிா்கனை்ி்தப்ரதிகனெ்ே ்ைி்ணனா.இதன
ெதேிக்ேைிசனன�ாைன்நன்க்ைகனள ை்ிிலனதககிித.ன

னஎல்ேன்்ணங்ைகிகனெைகைகிா்ளக்ன்ேத்்ே்மைன
இிறறினா.னஅதன�ாைனன்நன்க்ளக்னஎதிிே்மைன
இ�நதத.் மண்ேன�்ோன்தபதே ்ன்ே்கன்ிைறைே்கன
அ�பைிக்னமை நிி�நதத.னஇதனஅைேிசன�தநதிின
மபேி்ணேரதிறக்ேனனபேி�ன.



் மண்ேனஅைிதனபேலின்ே்ரதிலனஇிைிலனவ�னை்ணன
அைறிிம்மினப்ரதன றங்ைோ.னனதனதனெபறமறோ,ன�ச�ன
்ம்ேதிேி்கிசனஅ�்ிம்மினப்தபோ.னவவெைே�ை�கனஅைிைான
பிசனிினப்கை்ிிம்மின றங்ைோ்க.
னஅைானஅக்ேைிணகனன�ச�னபேிகபேிின்நை்்கனஇ�நதத.ன
அதிலனவச�ன்ை்தபரதிற்ே்,னஇசமனேச�ன றங்ைதற்ே்,ன
்றெறேச�னதேனிிங்கனம்்ிததன்ிணங்ே்னஇ�நதத.
அநதன்நிிலன ககனஎல்ேனதி�்்்ேனனெப ்ைகனமபே்மைன
அைகிணகனெ்ோ்கன்ேல-னநைண்ளகனவ�னமதே்ண்கனஇ�நதத.ன
அதி��நமதனஅைகன்ழநைத்ளக்ன ்�னஅகிக்ன்நநதத.



அைா்ளைணின்க்ிின ்�ன் �ீ,னஅதனவ�ன
ைை்ிேனனம்ேக்ே்க.ன
ெநல்னிசனஅக்ேனஅைதன ்ிிிலனஇநரதன்ேைேக்ின
ைி்ைோ.னபிசனானஅைதனஅ்தபிலனெிே்நனமபே்ன�ணன
ைைரதன  போ்க.னனெநல்�கனஅை�ைணின
்ம்ேதேி்ளகனஇதற்ன தைிிே்னஇ�தபோ்க.னெநல்சன
ெ்ன்ே்்ைகிகனம்மரதனதசனஅக்ேைிற்ன தைிிே்ன
இ�நதேச.





்ி்னமநிங்கிலனெநல்�கனஅைனதனந பா்ளகன
மை்ைணக்னெ்லைோ்க.னளதேைதனவ�னபறைைன
பிநப்ணதனஎசறேலனஅஙம்மினஅைதன ேிரதன்ை்ரதன
  ்னனைி்ைோ்க.னஅதனவ�ன்ைை்னஇல்ேன்னேகன-ன
்ே்க.னெநல்னிசனபரதேைதனைிதிலனஅைானதநைதன
இறநதோ.



இதற்னபிசனெநல்சனதனதன றைினானி்நலன
தங்ிிி�நதேச,னஅைானெபிானனமஜே்ிநதபே,னஅை�ைணின
்நிிசனதை்ை�்ேைோ.னஅைானெநல்ைனனநசறே்ன
்ைனிரதனெ்ே ணோ.னஅைைனனபககிக்கனஅ�தபினோ.ன
ெனேலனெநல்சன்ற�னெ்ே ணனபேணங்கனபககின
�ணரதி��நதனஅை�க்ன்ிைணக்ைிலை்ன்ேறே்னஅைசன
்�்ரதினிண்ி�நமதன்ிைணரதத.னஇைகஞா்கன
அைனை�கனெபேிிைா்கனமப்ிகெ்ேகைைதன சனிதபே்ன
்ைனிரதோ்க.ன்றறன்நிி��நதனதை்ைா்கன
மஜே்ிநதபேனைைகன்ே்னைநதோ்க.



இதிலன�ாைன்நக்கிசனன�ரதனதை்ைானீெைகிபேஙகம்ன
மஜேிினெைோ.னஅைானமஜே்ிநதபேனைிணகனதகன்நக்கன
எதபநனபிேி்ந்ேைினஎதிாரதன் ைணிி்ணனான
எசபைதிக,னத்க்மகமினனவற�ை்னஇல்ேதைதிகன
மப்ினோ.னெநல்சனஇைதெில்ேகன
ம்்்கெ்ே ந�தபேச.னதகன்நன்க்கிணகனளசன
இதமபேதனநி்கனஇல்ே்லனமபேனதனஎசபைதனஅைசன
அறிநதனெ்ே ணேச.னதகனஇனன்க்ளக்னநல்ன
ை�ங்ே்கனஅை்ினமை ்ெ்னிலனனனதேசன்நன்ே்ன
 ைழக்னமை ்கனஎசபைதனதேிநதனெ்ே ணேசன



1941லனெநல்சனமஜேஹசனீபாகனெ்ச�னைேழன
ெிகபிரதேச.னஅதனெதசனெதேிக்ேைிம்மினெபேிின
ந்ி்ே்க.னஅைசனதங்ன�ிங்ன்ேை்ேகிிே்னமைை்ன
ெ்மதேச.னதகன்நிி��நதகன்க்கிண�நதகனனஎரதைனன
ைிரதிிே்்ேனனைே கை்னஎசபைதன ்ாநதேச.ன
ெைகைகிா்கன்்்கனெ ணனமந்ன�ீ்னஅி�னஇனன
மை�பே்ைணன்்ை்ிே்ன்ைணதபிநரதத.னஅதற்னஅதபோன
த ்னஎச�னெபிா.னெைகைகிா்மகனந்ிரதிலன ககனெபேிின
ி்்கிலனைே நதனா.னஅைா்கனஎலம்ோக்கன்�ததன
மைை்க்ேிா்கனஇ�நதனா.ன



அநநே்நசன்�தபினன்க்கனதங்கனெ்ேநதனந்ிரதிற்கன
ை�ைதற்ன்ிறததனஅ�்தினெபறமறனைின்நிக.னஅைா்கன
அைனை�ம்ன்�தபினானன்்்கனைேவகனந்ிரதிம்மினைேழன
்நிக. அைா்கனைே நதனஇணங்கனைற ணன�்ிிே்மைன
இ�நதத.னனபிிானெ்மைதன்ி்�கன்ஷணக.னத ் ான,ன்ிச்ேிக,ன
ெதேை்மப்ினஎச�னஎநதனை்திிகன்ிைணிேத.ன்�தபினன
்க்ளக்னனநி்க,னஓ்்ேிை்னஎனனஎத�கன்ிைணிேத.னஇதமைன
நிதா்னன  ை்ிே்னஇ�நதத.னெனேலனவ�னெைகைகன
்ந்்�க்ன6னஅல்தனளவன்�தபினன்க்கன
மைை்க்ேிா்கே்னஇ�நதனமத்்த.னன



ந்ிரதிற்னெைகிமின்ி்ன்ைறநதனமைை்்மகனஇ�நதத.ன்ிறததன
அ�்தினெபறறன்�தபினன்க்கனதங்கனமைை்்கன
்நநத�ணசன்ேை்னலேிிசனஅீத்னரதிற்கனந்ிரைதன
ைி்்னெைகிமிறனமை ்க.னஇதனஅி�ன்்ணைகனெ்க.ன
இைா்கன�்ணகனநிைறநதனமப�நத்கிாக,னிிி�ாகனப்னமநிகன
பி்ிரமதனதகனி்்ைகனஅைணைா.ன்�னநேகன்ேை்ன்சனமின
எவநதனமைை்க்னதி�கபினந்�க்னஓநனைினமை ்க.ன
அைா்ளைணின்கபககன்ி்�கன்ைறைே்மைனஇ�நதத,ன
ெப�கபேம்ோனப்ிிிம்மினைே கை்ைினஓ்நனா.ன



ெைகைகிான்்்க

ெநல்சன் மண்ேனைி்-ை்ணா்ச்னபல்ை்க்ழ்ரதிலன
தனதன்லைிைினெதேணாநதோ.னஅங்னஎல்ேனஇனன்க்ளகன
வசறே்னபநதபைதன் ்னெ ்ேிிதப்ணோ.னஅங்ன
ததிிமதோனனெதசனெதபிேிக்ேைைன �ைேகன்ைைதனபறறிிேனன
மப �னஎங்கனநிைறநதி�நதத.னெைகைகிானெப�கபோகன
தேங்மகனநே்ைணனெகனமை ்கனஎச�னம்ேேினா.னெனேலன
்�தபினன்க்மகேனதகனெ்ேநதனநே்நலனனதங்ளக்ன்்ன ேிை்ன
்ிைணக்னமை ்கனஎசபமதனமபேிே்ணங்கிசனெைறறிிே்ன
இ�க்கனஎச�ன�றினா.



தசனைே கை்ைின்�்னந தின்ற�கன்்ரதைகனநிை்ன
நே்்ைதிம்மினனஅறபனிதபெதச�ன்ந�னெ்மதோனெநல்சன
் மண்ே.ன

1944னலனதனதன26னெகனைிதிலனெ தேிக்சனமந்னலன
்ேங்ிெிரலனம்ாநதோ.
எமை�சனஎச�கனெப ்்ிைின்்நதோ.



1947லனெ தேிக்சனமந்னலன்ேங்ிெிரசனஇைகஞான
அ்ிரனதை்ைிே்னமதாநெத்க்தப்ணோ.ன1951லனஅைான
தை்ை்ிிலனெைகைகிானஅி்ேங்ரைதனஎதிாரதன
மைை்னநி�ரதகனெ்மதனா.னஇதிலனப்னெதேிக்ன்க்ளக,ன
இநதிினெதேழி்ோ்ளகன்்நதனெ்ே ணனா.

1951லனெைகைகிானஅி்ேங்ரதிசனஅணக்்ைறன
்்ணங்ைகனனம்கைினம்்ணரதக்க,ன
எதிாரதரதக்கனஅைானை்தனெ்மிதப்ணோ.னன
ெனேலனஅைேிசனமபேிே்ணகனஅஹிகை்னைழிிிலன
இ�நததேலனெைகைகிானமபே ேோனஅைைின
ைி்ைிக்னமை நிதேிிற�.



ெைகைகிானஅணக்ன்ைறன்்ணங்ைகனஎதிாரதனஇ�னஇனன்க்ளக்கன
இமணமின்்கன் ைணன  ணேனத.னஇதிலனெைகைகி�க,ன்�தபினன
்க்கனஇ�னபிேிைிாகனப்ன ிிா்கனப�ிே்ிித.னஇ ்்ிரதிலன
அி்ேங்கன் மண்ேன்க்கிணகன்்ணன் ாதி�ரதங்ைகனபறறின
்க்கிணகனமப்மைனதைணனெ்மதத. ்க்கிசனமபேி்ணரதிற்ன
அதனனமதேலைினத�கன்ே்்ே்மைனஇ�நதத.னெனோகன
் மண்ேனனநகபிகை்னஇழக்ைிலை்.னெதேணாநதனஅைான்்ன
 ேிை்க்ேனனமபேிே்ணரைதனநணரதினனெ்ே ந�நதோ.ன
1956லனமத்னைிமிேதன்்ணரதேலன் மண்ேைைிகனஅைமிே்னம்ாநதன
155னமபைிிகனெைகைகிானை்தனெ்மதனா.ன் மண்ே�க்கன்றறன29ன
மப�க்கன்ி்னத ணைனனெ்ே்க்னமை ்கனஎச�னஅி்ேங்கன
மை ்ம்ேகனைைரதத.னெனேலனஇநதனைழகை்னைி்ேேிரதன
ந திபதினனஅைா்கனஎலம்ேைிிகனநிிபிேதி்கனஎனனஅறிைிரதன
ைி்ைிரதோ.



அைேிசன்தலனதி�்்கன்றிநதத.னஅைானைிசனின்ந்ிர்ேன
எசபைைின்்நதோ.ன் மண்ேைிசன�தநதிின்ற�கன்�்னந தின
மபேிே்ணரதிலனைிசனிிகனனஇைனநதனமபேிேணனை்னம்ாநதன
ெ்ே ணோ.



1960னலனவ�னெ்ோின்கபைகன்ோதனைிலம்னஎ�கனவ�ன
ந்ிரதிலனநணநதத.ன்�தபினன்க்கனநிறனெைறின
்்ணரதிற்னஎதிிேனனமபேிே்ணகனநணரதினா.னெைகைகன
மபே�ேோனஅைா்ைகன�்்னதககினா.னஅதிலன69னமபான
ெ்ேல்தப்ணனா,னம்ாகன180னெ ்க,னெப ்கனஎனன
எலம்ே�கன்ேிகனஅைணநதனா.



இ ்கபைரதிற்னபிசனஅி்ேங்கனெதேிக்னமந்னலன
்ேங்ிிரற்னதைணனைிதிரதத.ன் மண்ே�கன்ிைறிிலன
அைணக்னப்ணோ.ன்ோதனைிலம்னமபேிே்ணரதிலன்்நதன
ெ்ே ணன்க்ளக்னதனதனெதிைைனெ்ே்ரததிற்ன
அி�னனத ணைனனெ்ே்ரதத.னத ணைனன்ே்கன்நநதபிசன
் மண்ே�கனஅைானந பா்ளகனம்ாநதனவ�ன்வைைன
 �ைேக்ினா.னஅதசனபிசனவ�னததனமபேிே்ணன ரதிைின
ெதேணங்ினா.னஅி்ேங்ன்்நணங்ைகன் ்னைைரதன
த்ாரதனா,ன்க்கன ிிானம்தேிகனெ்ே்லனபோரதன
ெ்ே ணனா.னஎனி�கனஅதனவ�னஅை்தினமபேிே்ண்ே்ன
இலை்.



் மண்ேனமபே�ரண்ி�நதன்ைறநதனைேழன
மை நிதேிிற�.ன1962லனஅைானதி�கபனை்தனெ்மதனா.ன
இக்ைறன5னை�ணன்ே்னன்்கன்ிைறனத ணைனனைிதிரதனா.ன
பிேி்மணேேிிேன்ிைறிிலனஅைணக்தப்ணோ.ன்  ்கனஇநதன
ைழக்னந தி்சறகனெ்சறனமபேதனஅை�க்னெிகனத ணைனன
ைிதிக்தப்ணத.



1964லனிேபசனத ைிலன ககன்ிைறிிலனஅைணக்தப்ணோ.ன
அைானைேழதமபே்கன்ிைறைினஅைைினைைரமதன்்ணன
ைைரதனா.ன்ிைறிிம்மினஇி�கனப்ாகனஇ�க்ன
ைைரதனா.னெைகிமினைினஅ�்திரதனமபேதனனம்ே்ின
ைப்ைகனைதக்கனமைை்ைினெ்ே்ரதனா.னமைை்க்ன
ந்ைிலனவ�ரத�க்னவ�ைானமப்ினெ்ே ணேலனவ�னமைை்ன
்ேதபே்நற்னதைண.னஇதபநன்ிைறனைே்கன்்ை்ிே்ன
இ�நதத.



ெநல்சன் மண்ேன்ிைறிிலனஇ�நதன்ே்ன்்ணரதிலன
்�்ரதிலனப்னனமபேிே்ணங்கனெைநரதனெ்ே ந�நதத.ன
நிைறினமபேிே்ணக்ேிா்கனெ்ேல்தப்ணனானஅல்தன
்ிைறிிலனஅைணக்தப்ணனா.
 ்ெ்ங்ிாகனஇ�நதன் மண்ேைைன்ிைறிிலன
ைைரதி�தபதற்னஎதிாததனைானெபறறத.ன்றறன
நே்்கி��நதகனனன்க்கனநிறனெைறினெ்ேகை்ைின
(அபோரதி்)ன ிாரதினபிநக்கனெதசனெதேிக்ேைிசன
ெைகைகிானஅிை்னஎதிாரதனா.னஅைா்கனஅநதனஅி�க்ன
அவரதரைதிகனதநதனா.

ெநல்சன

் மண

்ேைைன

ைி்தை்ன

ெ்மன!!



ெநல்சன

் மண்ேைைன

ைி்தை்னெ்மன!!

நிறனெைறினெ்ேகை்ிினேலனெதசனெதபிேிக்ேைைனனஎல்ேன
ைிைகிே்்னவ�கபிகன ்பணன்றறன்்ே ்ேின
நி் ைி��நதகன்றறனநே்்கனதறக்்ிரதத.ன1986லன
அெ்ேிக்ன்ேங்ிிீனனெதசனெ தேிக்னைி்ேனங்ைகனதகன
நே்நலனதைிிிறங்னைிணன�ணேதனஎச�ன்்ணகனெ்ே ்ன
ைநதத.னஅைனரதனெபே�்்கன் தகனதைணனைிதிரதத.ன
் மண்ேைிசன70ெகனைிதனபிறநதனநேகச�னவ�னெபேிின
இை்னைிழேனநணநதத.னஅதன ்்ரதிலன ககனஎல்ேன
நே்்ளக்கனவகிபிதபனப்ணதன.னெதசனெதேிக்ேனஅி்ிங்கன
இதற்னம்ாகன்றறனநே்்கிசனஅவரதரைதனநிிே்ேிக்ன
்நிேதனவ�ன்்ணரதிற்னைநதத.ன



1989லன ன்ிகோகனஎசபைானஜனேதிபதிிே்னமதாநதன
எ்க்தப்ணோ.னஅைானெதசனெதபிேிக்ேைைன
எலம்ே�க்கன்்ன ேிை்ன ககனநேணே்ன
்ேற�ைதற்ேனன்ிற்ி்ைகனம்றெ்ே ணோ.னவ�ன
மநிை்னெதேை்க்ே்்ினநி் ைிலன் மண்ேைைன
ைி்ைிதபதே்னஅறிைிரதோ.
ஞேற�க்ிழை்னெபதிைேின11னெநல்சன் மண்ேன
்ிைறிி��நதனெைகிமினைநதோ.னஅதமபேதன71னெகன
ைிதே்ிினஅைான10,000னநே்்கன்ிைறிிலன்ழிரதி�நதோ.



்ிைற ்ேை்க்னனெைகிிிலனஅைானஇரதைனனனநே்்ளகன
தனக்னதை்னநிசறனதசனன்ைனைினைிசனினமிே்ன
இை்நதோ.ன ்்ிலன ககனஅை்ரதன்க்ளகனஇைதன
் ்னமபிேனநதகனனஅைணநதனா.ன் மண்ேைிசனைி்தை்ன
அி்ிசனநிறனெைறினெ்ேகை்ிகனஇரமதே்ன்நநததன
எச�னனெதசனெதபிேிக்ேன்க்ளகனெத�ைிலனஇறங்ினெநன
்்ி நதனா.



 னகெகாக்க,ன் மண்ே�கனஇை்நதனவ�ன�தநதிின
ெதசனெ தேிக்ேைைன �ைேக்னமைை்னெ்மதனா.ன
1994லனெநல்சன் மண்ேனஅநநே்நசனஜனேதிபதின
மதாதாக்னமபே்நிி்ணோ.ன்்்க்்க்ேனன்க்கன
தங்கனஓ்்ேிை்ைினந  ணனைேி்ிிிலனநிச�ன
ெ்ாரதினா.னஇதமைனஅைா்கிசனஓ்ணகிக்கன்தலன
மதாத்ே்க.னஅதமபே்நிிலன் மண்ேனெைறறினெபற�ன
ஜனேதிபதிிேனோ.னன னகெகாகனதை்ன
ஜனேதிபதிிேனோ.



மைே்்ன்ேைநன





் மண்ேனஜனேதிபதிிேனனபிற்னப்னநே்னதை்ைா்ைகன
்நதிரதோ.னதசனநே்்ன்க்கிைணமின��்ன ற�கன
அை்திிகனநி்�ைதற்ன ைழரதோ.னநிறனெைறிிில்ேதன
வ�ன்�்கனஅை்ினமை ்கனஎசமறனெை்தப்ணோ.ன
இதமபேதனெதசனெதேிக்ேைிலனஎலம்ே�க்கனஓ்்ேிை்ன
  ்ன,னிோனமை ்்ேனோக,னஎங்மைனோகனெ்ேரதன
ைேங்ினெ்ேகக்ேக,னஎங்மை்ோகனனதங்கனெை்தபநன
ெ்ல்்ேக.னெைகைகிா்ளக்ன்ேி்்்ேனன்கபகதிற்ன
மைை்க்கனெ்ல்்ேக.ன ்்ிலனெதசனெதபிேிக்ேனவ�ன
�தநதிினஜனநேி்னநேணே்க.



்க்ிினை�ணங்கன

1918னெதச்ிழக்னெதசனெதேிக்ேைிலன்ிேசீ்ிமன
எச�கன்ேிலனபிறநதோன

1942னெதசனெ தேிக்னபல்ை்ன்ழ்ரதிலன்்ணன
்த்ை்னப்ணகனெபறறோன

1944னெதபிேிக்னமந்னலன்ேங்ிிரலனம்ாநதோன

1956னமத்னைிமிேதனைழக்ன் மண்ேன்ற�கன155னமபான
் தகனெதேணிதப்ணதன

1958னைி தபிமி்னன்ந்ிர்ேனைைன்்நதோன

1960ன்ோதனைிலம்னததபேக்ினல்்னநணநதத.ன
ெதபிேிக்னமந்னலன்ேங்ிிீனதைணனெ்மிதப்ணத.ன
்  ்கன்ிைறிிலனஅைணக்தப்ணோன

1964னஅைான் தனெிகனத ணைனனைிதிதப்ணதன

1990ன்ிைறிி��நதனைி்ைிக்தப்ணோன

1991னெதபிேிக்னமந்னலன்ேங்ிிீனதை்ைிே்ன
மதாநெத்க்தப்ணோன

1994னநே்நசனஜனேதிபதிிே்னமதாநெத்க்தப்ணோன
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